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„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 

a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”  

                                       (2 Korinthus 5,17)  

Advent minden napjának kezdetén, éjjeli sötétben, 

hajnali harangszó „rorate” imádságra hívja 

városunk lakóit. Hosszú idejű készülés ez arra, 

amit szerte a Földön talán majdnem az emberiség 

fele megünnepel: Krisztus első eljövetelére. 

Tágítsuk ki most a családi ünnep miliőjének 

látókörét az egész lakott világra! A történelemből 

akármelyik híres személyt kivehetjük, nem lesz 

mássá a világunk, azok maradunk, akik voltunk. 

Ellentétben Jézus Krisztussal! Ha Jézus nem 

született volna meg, olyan lenne a világunk, mint 

a tenger só nélkül. Nem lenne benne isteni eredetű 

jóság, nem lenne benne irgalom, igazság és tiszta 

öröm. A karácsony ünnepe arról beszél, hogy nem 

„sótlan” a világ, hanem el van rejtve benne, sőt 

bele van építve a felséges titok, hogy Isten 

szeretet! Azt az időszakot, amelyben Jézus 

Krisztus megszületett, „adventi korként” ismeri a 

kultúrtörténet. A nagy várakozás kora volt. Véres, 

kegyetlen kor, amelyben mindenki szeretett volna 

valami jobbat, békésebbet. Annak a kornak 

legnagyobb költője, Vergilius, csodálatos 

költeményt írt (IV. ekloga), amelyben kifejeződik 

Krisztus születése: 

a világ újjászületése 
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ez a várakozás és vágyakozás. Mai világunk hasonló a hanyatló római 

„aranykorhoz”. A családi élet megromlott, az erkölcsöket 

természetellenes bűnök mocskolják, mondáknak, mítoszoknak, 

meséknek hódolnak, az igazságtól elfordítják fülüket (2 Timóteus 4,4). 

„Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz 

jót, egyetlen ember sem.” (Zsoltárok 14,3) A vírus fenyegetése és 

támadása az egész emberiségre egyetemesen kihat, nem válogat szegény 

és gazdag között. A vírus okozója az emberiség életmódja és erkölcsi 

felelőtlensége, amelyben nem tiszteli a határokat, és így a most betelő 

néhány esztendő krízise üdvtörténeti jelentőségű (Lukács 21,11).  

A krízis a javunkra van. Krisztus születése: a világ újjászületése, amely 

úgy megy végbe, hogy te magad újulsz meg egészen (Róma 8,19). Nem 

az új arc-kozmetika, nem az új otthon, nem az új ruha, nem az új 

párkapcsolat, nem az új kaland jelenti a vágyva várt újat (mert ezek csak 

illúziói annak), hanem a megváltozott szív, a megújult szív. A korszakos 

változás az egyénben megy végbe. Pál apostol a „megújulás” („kainé”) 

fogalmát többes számban használja („kaina”): „újak jöttek létre”.  

Az ember nem lassanként javul meg. Nem lassan vetkőzi le, hanem 

eldobja magától a régit. Mint aki megfürdött és új ruhát ölt (2 Királyok 

5,14-15; János 13,10). Aki Jézus Krisztusra bízza önmagát, abban 

egyszerre jön létre a változás: a megtisztult lélek, a megújult test, a 

megújult gondolkodás és beszéd, a megszépült tulajdonságok, az új 

istentisztelet, az új közösség tagjává válás. Az újjá lett ember azzal a 

szeretettel van mások iránt, mint Jézus volt, és felismeri másokban is 

Jézus munkáját. Az újjá lett ember szeretettel segít és szolgál a másik 

felé. Aki Jézusban van, azon nem rózsaszín, hanem arany szemüveg van, 

amely mindent bearanyoz. „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a 

múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – 

talán nem tudjátok?” (Ézsaiás 43,18-19) Aki elbobja bűneit, felöltözi 

Krisztust és Őbenne is marad, az mondhatja el: „a régi elmúlt, és íme: új 

jött létre”. „Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára.” (Márk 2,21) 

A világ újjászületése az egyén újjászületése. Legyen felülről való 

születésed (János 3,3), szüless újjá Krisztussal, és légy eggyé, válj eggyé 

vele: az örök életre! Kívánom, hogy ezt hozza számodra a karácsony és 

az új esztendő! 
/Kenyeressy Károly lelkipásztor/      
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Idősek szeretetvendégsége 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 

Sorra váltják föl egymást a hetek, 

Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 

Az időnek nem mondhatsz, „állj meg”-et …” (Zsoldos Imre) 

Hagyomány, hogy évente összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, 

tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akikkel 

hosszú évek óta együtt vagyunk a gyülekezetünk közösségében.  

A COVID járvány miatt, két év után újra 2021. november 13-án együtt 

lehettünk meghitt közösségben az idősek szeretetvendégségén.  

A program része volt az új gyülekezeti ház bemutatása, Cseri Kálmán 

„Életünk ősze” c. film vetítése, igehirdetés a Zsoltárok 73,26 alapján, 

fiatal felnőttek (FIFE) énekszolgálata, bibliaismereti játék és kötetlen 

beszélgetés. Az alkalom során „testi-lelki vitamin-csomagokat” adtunk 

át a 39 fő idős testvérünknek.  

 

 

 

„Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te 

maradsz, Istenem, örökké!” (Zsolt 73,26) 
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Köszönjük az énekszóval, igével, autókkal és kétkezi munkával 

szolgálók figyelmes és kedves segítségét! 
 

Születésnapi ajándék

Mindannyian különlegesek vagyunk az Isten számára, egyedülállók és 

értékesek az Ő szemében. Gyengéden gondoskodik gyermekkorunkról, 

felnőtkorunkról és öregkorunkról egyaránt. A karjai soha nem fognak 

abroncsként, a szemei mindig éberek, szeretettel tanít és védelmez 

minket.  

Minden születésnap jó alkalom arra, hogy ne csak a magunk, hanem 

Isten szeretetére gondoljunk. 

 

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” 

(Lk 2,11) 
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A beteljesedett ígéret - Adventi játszóház 2021.11.27. 

Szakítva a megszokottal, ebben az évben megpróbáltunk a családokra 

koncentrálni, s gyermek-szülő programot hirdettünk az adventi 

játszóházunkban. Egy közös családi programot készítettünk elő, ahol 

nemcsak a hittanosaink, hanem családjuk minden tagja részt vehetett. 

Már a történet elmondása sem volt hagyományos, hiszen mindenki aktív 

részesévé vált azzal, hogy közösen keresték meg az elrejtett ajándékokat. 

A díszes csomagok Ószövetségi próféciákhoz kapcsolódó tárgyakat 

rejtettek, amik mind a Messiás, a Szabadító eljöveteléről beszéltek. A 

jövendölések Jézusban teljesedtek be, ezt bizonyítják az Újszövetségi 

írások: az Evangéliumok, Pál apostol levelei, a Jelenések könyve. 

Mindannyian beletekinthettünk a jelképes jászolba, ahová Jézust 

fektették, és a jászolban egy tükörbe, amiben azt láthattuk meg, ahol 

Jézus szeretne lakni: bennünk, a mi szívünkben. Aranymondásunk is ezt 

erősítette bennünk, hogy mindegyikünknek szól az ígéret: „Mert egy 

gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” (Ézs 9,5) 
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Gyerekek, testvérek, szülők, nagyszülők együtt keresték a csillagokat a 

templomban, készítették az ajtódíszeket, ritmushangszerekkel kísérve 

énekelték a 327. dicséretet.    

 

Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel, 

A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el! 

Megszületett az angyalok királya: 

Ó, jöjjetek, imádjuk, 

Ó, jöjjetek, imádjuk, 

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust! 

 

Dicsőség és hála az Örökkévaló Istennek, hogy kevesen voltunk ugyan 

együtt, de annál nagyobb lelki örömmel térhettünk haza, hiszen az Úr 

Jézus értünk is megszületett!  
/NESZ/ 

 

 

 

Fejes Ádám: Öröm 

 

Öröm, öröm, öröm, 

Karácsonyi öröm, 

szélesedj, növekedj, 

törd szét a börtönöm:  

a bűn, a gond falát 

erőd ma rontsa szét, 

hadd legyek új, szabad, 

hadd zengjen dal, beszéd 

neked, te Gyermek, ott, 

Betlehem bölcsőjén 

s neked, Királyom, itt, 

szívemnek rejtekén...  

Öröm, öröm, öröm, 

karácsonyi öröm, 

olyan nagy légy te ma, 

mint volt a vízözön: 

- pusztító áradat 

mindenkit megtalált - 

áradó szent erőd 

halálból visszavált! 

Öröm, öröm, öröm, 

karácsonyi öröm, 

szívembe zártalak, 

Jézusom köszönöm!  
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Szeretetcsomag

Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy milyen jó érzés másokon 

segíteni. Nem volt ez másképp az elmúlt napokban sem, amikor 

lelkészünk kihirdette, hogy gyülekezetünk szeretne néhány nehéz 

élethelyzetben élő testvérünknek örömöt szerezni karácsonyra 

szeretetcsomaggal. 

Istennek hála több testvérünk gondolta úgy, hogy ő is részese lesz ennek 

az örömnek és pénzadománnyal, valamint élelmiszerekkel járult hozzá a 

kitűzött cél eléréséhez. Így a rövid idő alatt összegyűlt 42.000 forintból 

tartósélelmiszereket, gyümölcsöt, tisztító- és tisztálkodási szereket 

vásároltunk. 

Az Úr tovább munkálkodott és adott segítőket is, akik a tizenegy dobozt 

összekészítették és még Karácsony előtt elvitték a gyermekes családok 

és egyedül élő testvérek otthonaiba, ahol találkoztak a hálás 

tekintetekkel és megtapasztalhatták, amit az Úr Jézus tanított nekünk: 

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35) 

 

 
 

/VFGy/ 
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Karácsonyfa és az Élet Fája

A legtöbb ember nem tudja elképzelni a karácsonyt karácsonyfa nélkül. 
Azért nem tudjuk elképzelni a karácsonyt karácsonyfa nélkül, mert a 
karácsonyfa az Élet Fájának a szimbóluma, és senki nem akarja, hogy 
megfosszák vagy elzárják őt az Élet Fájától. A feltáruló szoba- vagy 
teremajtó és mögötte a ragyogó, világító karácsonyfa az Élet Fájára utal, 
azt hozza kívánatos szimbólumával személyes közelségbe 
mindannyiunkhoz, kicsinyekhez és nagyokhoz. A görög nyelvben két 
szó van az élő fára, a „dendron” és a „xylon”. Szó-származékaikból is 
következtethetünk arra, hogy az előbbi inkább az élő fát jelenti, az 
utóbbi pedig a feldolgozott fát. Jézus Krisztus mégis a „xylon”-t 
használja az élő fa kifejezésére a szenvedés-történet híres mondatában: 
„Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?” (Lukács 
23,31). Vajon ezzel saját kivégzésére (a keresztgerendára) is utal?  
A Példabeszédek könyvében a várakozásra vonatkozóan ezt olvassuk: 
„A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az 
élet fája” (13,12). Az „élet fája-motívum” az ókori mítoszokban, 
mondákban is szerepel, amelyek hősei (pl. Gilgames vagy Adapa király) 
hősies keresés során megtalálják az életgyógyító növényt, de tépni nem 
tudnak arról, enni nem tudnak belőle. A Jelenések könyvének utolsó 
fejezetében ezt olvassuk: „a folyó két ága közt van az élet fája, amely 
tizenkétszer hoz termést… és a fa levelei a népek gyógyítására 
szolgálnak” (22,2). 
A népeket meg kell gyógyítani, hogy szolgálni tudjanak az Istennek.  
A „terapeia” görög szó együtt fejezi ki ezt a két életfolyamatot.  
A zöldellő és feldíszített karácsonyfa évről évre elénk vetíti ezt a titkot, 
ezt a mélyen rejlő üzenetet. Ne felejtsük el azonban, hogy az ünnepi 
élmény csak hit által lesz maradandó: „Boldogok, akik megmossák 
ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához” (Jelenések 22,14). Nem 
magasszintű erkölcsi magatartás, mégcsak nem is önmagában a 
szenvedés hordozása, a „szorongattatás” elviselése ad jogot az 
üdvösségre, hanem egyedül a Krisztus által szerzett váltság, a „hibátlan 
és szeplőtlen Bárány vére” (1 Péter 1,19). Jézus Krisztushoz jutunk el 
először a karácsonyi úrvacsorában, hogy aztán vegyük a megváltás 
édességeit, mint a karácsonyfa leszedhető díszeit, csemegéit. „Ó, 
szeretet, áraszd ránk meleged, / Hadd kóstoljuk édességedet…” 
(RÉ 234:3)      /Kenyeressy Károly lelkipásztor/ 
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A 2021-es év anyakönyvi adatai

 

Megkereszteltek névsora 
Név Keresztelés ideje Lakóhely 

Robotka Aliz 2021. június 20. Gyöngyös 

Robotka Zalán 2021. június 20. Gyöngyös 

Juhász Milán Noé 2021. július 4. Gyöngyös 

Barcsik Irina Emma 2021. július 11. Gyöngyöstarján 

Farkas Olivér Dénes 2021. augusztus 8. Karácsond 

Horváth Benett 2021. szeptember 12. Gyöngyös 

Faragó Dominik István 2021. szeptember 12. Gyöngyös 

Krauszberger Máté 2021. december 5. Gyöngyös 

Krauszberger Flóra 2021. december 5. Gyöngyös 

 

Konfirmáltak névsora 
Név Lakóhely 

Bali Noé Gábriel Gyöngyös 

Gyóni Vince Nagyréde 

Hajdu Zalán Detk 

Márkus Ádám Gyöngyös 

Nagy Ákos Gyöngyös 

Tóth Dániel Gyöngyös 

Vincze Botond  Gyöngyös 

Csépány Ida Gyöngyöshalász 

Eged Karolina Gyöngyös 

Farkas Nina Kíra Gyöngyös 

Kardos-Kiss Zille Pálosvörösmart 

Ötves Natália Valentina Rózsaszentmárton 

Sivák Dominika Emma Vámosgyörk 

Szajkó Viktória Zoé Gyöngyös 

Vécsi-Deák Dominika Nagyfüged 

 

Házasságot kötöttek névsora 
Név Házasságkötés ideje Lakóhely 

Bence Róbert – Bálint Ágnes 2021. június 12. Adács 

Schlag György – Boros 2021. június 16. Detk 
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Gyöngyi Irén 

Sztéhló László – Cseleszki 

Zsuzsanna 

2021. július 3. Gyöngyös 

Tóth Róbert – Kruppa 

Viktória 

2021. július 31. Gyöngyös 

Urbánszki Tamás – Gorda 

Vivien 

2021. augusztus 21. Visonta 

Iszlai Levente – Fülöp Erika 2021. szeptember 3. Gyöngyös 

Erdélyi Dávid – Kántor 

Szilvia 

2021. szeptember 18. Budapest 

 

Elhunytak névsora 
Név Temetés ideje Lakóhely 

Parajdi József 2021. január 9. Nagyréde 

Zanáné Szántó Margit Irén  2021. január 13. Gyöngyös 

Egyed László 2021. február 18.  Domoszló 

ö. Lénárt Ferencné  

sz. Molnár Klára 

2021. február 26. Adács 

Neuschel Péter 2021. március 10. Gyöngyös 

ö. Szabó Ferencné 

sz. Somogyi Mária 

2021. március 20. Gyöngyös 

ö. Szabó Károlyné 

sz. Barcsik Ilona 

2021. április 1. Gyöngyös 

Nagy Endre 2021. április 14. Gyöngyös 

ö. Tóth Imréné 

sz. Juhász Mária 

2021. április 26. Gyöngyös 

Szabó Károlyné 

sz. Pribék Margit 

2021. április 29. Gyöngyös 

Bognár Jozefa Csilla 2021. május 7. Gyöngyös 

Balla József 2021. június 2. Gyöngyös 

Kecső Pál Lajos 2021. június 11. Gyöngyös 

Dr. Varga Zsolt Sándor 2021. június 15. Gyöngyös 

Dr. Berzétei Ákos Zoltán 2021. június 16. Mátrafüred 

ö. Juhász Istvánné 

sz. Berentés Piroska 

2021. június 24. Gyöngyös 

Fodor József 2021. július 2. Gyöngyös 
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Lipusz Balázs 2021. július 12. Karácsond 

ö. Lipusz Istvánné 

sz. Kiss Irma 

2021. augusztus 5. Gyöngyös 

Kenyeres Sándorné 

sz. Egyed Julianna 

2021. augusztus 19. Gyöngyös 

ö. Balla Józsefné 

sz. Sipos Ilona 

2021. szeptember 16. Gyöngyös 

Urbánszki Angelika 

sz. Horváth Angelika 

2021. szeptember 21. Abasár 

Kun Lajos 2021. október 2. Vécs 

Dörgő Jánosné 

sz. Karácsony Terézia 

2021. október 6. Gyöngyös 

Győrfi Dénes 2021. október 12. Gyöngyös 

ö. Diviaczky Árpádné 

sz. Zsutai Eszter Zsuzsanna 

2021. november 11. Gyöngyös 

Hegedűs Györgyné 

sz. Varga Edit 

2021. november 

16. 

Gyöngyössolymos 

ö. Szepesi Oszkárné 

sz. Kádár Emília 

2021. december 13. Gyöngyös 

ö. Kenéz Istvánné 

sz. Holló Veronika 

2021. december 16. Gyöngyös 

Kovács Imréné 

sz. Vékony Mária Magdolna 

2021. december 17. Gyöngyös 

 

Hirdetések 

A megváltozott életkörülményeink miatt, gyülekezetünk közösségi élete 

és a hittanoktatás az elektronikus csatornák használatával is történik. 

Igehirdetéseket, friss bibliai tanításokat, bátorításokat itt olvashatnak és 

hallgathatnak: 

https://honlap.parokia.hu/lap/gyongyosi-reformatus-honlap 

   

Imádságban hordozzuk egymást! 

 

 

https://honlap.parokia.hu/lap/gyongyosi-reformatus-honlap
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Rendkívüli alkalmaink: 

december 24. péntek 1500  – Családi karácsonyi istentisztelet 

december 25. szombat 1000  – Ünnepi istentisztelet 

december 26. vasárnap 1000  – Ünnepi istentisztelet 

Ünnep mindkét napján úrvacsorai istentiszteletet tartunk. 

Legátus: Apjok István Francois II. éves teológus  

december 31. péntek 1700  – óévi hálaadás a templomban 

december 31. péntek 1900  – ifjúsági szilveszter az új gyülekezeti házban 

január 01. szombat 1000  – újévi istentisztelet a templomban 

január 02. vasárnap 1000  – istentisztelet a templomban 

lelkészi beszámolóval 

Az istentiszteletek ideje alatt, gyerekistentiszteletre várjuk a gyerekeket. 

Tudjuk, hogy sokak számára rendkívül nehéz időszak következett be, 

ezért kérjük, hogy akinek nehézségei vannak, jelezze felénk, hogy 

segíthessünk, imakéréseket is küldhetnek: 

karolykenyeressy67@gmail.com 

ige.szava@gmail.com 

„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért.” (2 Korinthus 9,15) 
 

Gyöngyszem című gyülekezeti újságunk közel 200 példányban jelenik 

meg, ennek költségéhez szívesen fogadjuk a testvérek jószándékú 

adományait. 

Gyöngyösi Református Egyházközség bankszámla száma: 

11739030-20108454-00000000 

 
 

GYÖNGYSZEM 
 

Kiadja: 
A GYÖNGYÖSI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG 

Szerkesztők: 
Gyülekezetünk szolgáló közössége 

Címünk: 
3200 Gyöngyös Arany János utca 2.  

tel: 06-37/311-563 
gyongyref@t-online.hu  

 
@-mail: webelzs@freemail.hu 

Ezúton kívánunk minden 

kedves gyülekezeti tagunknak 

és olvasónknak Áldott 

Karácsonyt és Új Esztendőt! 

 
Az Úr áldását kérjük a 

Gyülekezetünkre! 
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